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Poprawka  1 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że nazwa „cum-

ex” – lub systemy obrotu wykorzystujące 

arbitraż dywidendowy – odnosi się do 

praktyki obrotu akcjami w taki sposób, aby 

ukryć tożsamość faktycznego właściciela i 

umożliwić obu lub wielu stronom 

uczestniczącym w tym procederze 

ubieganie się o zwrot podatku od zysków 

kapitałowych, który został zapłacony tylko 

raz; 

A. mając na uwadze, że nazwa „cum-

ex” – lub systemy obrotu wykorzystujące 

arbitraż dywidendowy – odnosi się do 

praktyki obrotu akcjami w taki sposób, aby 

ukryć tożsamość faktycznego właściciela i 

umożliwić obu lub wielu stronom 

uczestniczącym w tym procederze 

ubieganie się o zwrot podatku u źródła od 

zysków kapitałowych, który został 

zapłacony tylko raz; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że według 

doniesień te przestępcze praktyki były 

stosowane przez instytucje finansowe z 

państw członkowskich UE, w tym przez 

kilka dużych i znanych banków 

komercyjnych; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  3 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że w swoim 

sprawozdaniu końcowym czwarta komisja 

śledcza Bundestagu stwierdziła – 

podobnie jak niemieckie sądy – że takie 

praktyki podatkowe jak transakcje cum-ex 

obejmujące krótką sprzedaż są nielegalne, 

a Stowarzyszenie Banków Niemieckich 

jeszcze zaostrzyło ten problem, zamiast 

pomóc w jego rozwiązaniu; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  4 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

 Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  2a. ubolewa nad tym, że komisarz 

odpowiedzialny za opodatkowanie nie 

dostrzega potrzeby rozszerzenia 

istniejącego systemu wymiany informacji 

między krajowymi organami 

podatkowymi; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. zwraca się do Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego, aby przeprowadziły 

dochodzenie w sprawie systemów obrotu 

wykorzystujących arbitraż dywidendowy, 

takich jak cum-ex lub cum-cum, w celu 

oceny potencjalnych zagrożeń dla 

integralności rynków finansowych, 

ustalenia charakteru i rangi podmiotów 

uczestniczących w tych systemach, oceny, 

czy doszło do naruszenia prawa krajowego 

lub prawa Unii, oceny działań podjętych 

przez organy nadzoru finansowego w 

państwach członkowskich oraz zalecenia 

zainteresowanym właściwym organom 

stosownych reform i działań; 

3. zwraca się do Europejskiego 

Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 

Wartościowych oraz Europejskiego Urzędu 

Nadzoru Bankowego, aby przeprowadziły 

dochodzenie w sprawie systemów obrotu 

wykorzystujących arbitraż dywidendowy, 

takich jak cum-ex lub cum-cum, w celu 

oceny potencjalnych zagrożeń dla 

integralności rynków finansowych i 

budżetów krajowych, ustalenia charakteru i 

rangi podmiotów uczestniczących w tych 

systemach, oceny, czy doszło do 

naruszenia prawa krajowego lub prawa 

Unii, oceny działań podjętych przez organy 

nadzoru finansowego w państwach 

członkowskich; oraz zalecenia 

zainteresowanym właściwym organom 

stosownych reform i działań; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Markus Ferber, Dariusz Rosati 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. podkreśla, że ujawnione 

informacje nie mają wpływu na stabilność 

systemu finansowego UE; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Markus Ferber 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Afera cum-ex – przestępstwo finansowe i luki w obowiązujących ramach prawnych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. zauważa, że wysoki udział 

wykorzystania spółek specjalnego 

przeznaczenia/spółek celowych w 

bezpośrednich inwestycjach 

zagranicznych uznano za wskaźnik 

agresywnego planowania podatkowego; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


